Pč:xxx

Zmluva

č. xxx

o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
v kalendárnom roku 20xx
(ďalej len „Zmluva“)
Veriteľ:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava 1

Konajúci:

PhDr. Pavol Kučmáš
riaditeľ

IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT kód):
Variabilný symbol:

47 245 531
Štátna pokladnica
SK14 8180 0000 0070 0046 8780
SPSRSKBA

(ďalej len „Veriteľ“)
Dlžník:
Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:

IBAN:
BIC (SWIFT kód):

..........l.........l.........l.........l.........l..........
.............................................................

E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
(ďalej len „Dlžník“)
Výška pôžičky:
Úroková sadzba pôžičky:
Lehota splatnosti pôžičky:
Mesačná splátka pôžičky:

3 % p.a.

(údaje o ručiteľovi sa nevypĺňajú v prípade, ak kumulovaná suma všetkých pôžičiek poskytnutých
Veriteľom Dlžníkovi, vrátane pôžičky poskytovanej na základe tejto Zmluvy, neprekročí 3.000 eur;
rozsah splatenia pôžičiek poskytnutých v minulosti pri tom nie je rozhodný)

Ručiteľ:
Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:
Korešpondenčná adresa, PSČ:
E-mailová adresa, tel. číslo:
(ďalej len „Ručiteľ“)

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

I.
Úvodné ustanovenia
1.

Kalendárnym rokom sa na účely tejto Zmluvy rozumie kalendárny rok, ktorý sa začína
1. januára 2020 a končí 31. decembra 2020.

2.

Veriteľ je právnická osoba zriadená zákonom za účelom poskytovania pôžičiek
študentom vysokých škôl a pedagógom podľa zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na
podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 396/2012 Z. z.“).

3.

Dlžník vyhlasuje a zaväzuje sa, že spĺňa podmienky na poskytnutie pôžičky od Veriteľa
podľa oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku (vrátane skutočnosti, že nie je
v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom ani nepodal návrh na oddlženie
konkurzom alebo splátkovým kalendárom) a že je:
3.1. pedagogickým zamestnancom podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), ktorý
vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z., alebo
3.2. odborným zamestnancom podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý
vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. alebo
3.3. študentom doktorandského študijného programu na vysokej škole v dennej forme
štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“) v znení
neskorších predpisov a ako študentovi doktorandského študijného programu mu
nebola poskytnutá pôžička od Veriteľa určená pre študentov,
3.4

zamestnancom vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku
dosiahol vek najviac 35 rokov a je
3.4.1 vysokoškolský učiteľ podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov,
3.4.2 výskumný pracovník podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.,
3.4.3 umelecký pracovník podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z..

Dlžník, ktorý spĺňa niektorú z podmienok podľa bodov 3.1. až 3.4. tohto článku sa pre
účely tejto Zmluvy ďalej označuje aj ako „pedagóg“. Dlžník berie na vedomie, že
skutočnosti uvedené vo vyhlásení podľa tohto bodu 3. tohto článku sú pre Veriteľa
rozhodujúce pri uzatvorení tejto Zmluvy a že porušenie jeho záväzkov podľa bodu 3.
tohto článku je sankcionované zmluvnou pokutou podľa príslušných ustanovení tejto
Zmluvy.
4.

Dlžník nemá nárok na čerpanie pôžičky od Veriteľa a Veriteľ neposkytne Dlžníkovi
pôžičku v prípadoch uvedených v bode 5 tohto článku.

5.

Na účely tejto Zmluvy sa „Neoprávnene čerpanou pôžičkou“ rozumie:
5.1

pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ktorý stratil status pedagogického
zamestnanca, odborného zamestnanca, študenta doktorandského študijného
programu v dennej forme štúdia alebo zamestnanca podľa bodu 3.4 tohto článku,
t.j. ak Dlžník prestal byť pedagógom, ešte pred dňom poskytnutia pôžičky na
základe tejto Zmluvy, alebo

5.2

pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ktorý nestratil status pedagogického
zamestnanca, odborného zamestnanca, študenta doktorandského študijného
programu v dennej forme štúdia alebo zamestnanca podľa bodu 3.4 tohto článku,
avšak nespĺňal podmienky na jej poskytnutie podľa oznamu o možnosti
predkladania žiadostí o pôžičku na základe tejto Zmluvy, vrátane pôžičky

2

poskytnutej Veriteľom Dlžníkovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, alebo ktorý podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým
kalendárom ešte pred dňom poskytnutia pôžičky na základe tejto Zmluvy, alebo
5.3

6.

pôžička poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi, ktorého Ručiteľ v čase preberania
ručiteľského záväzku podľa tejto Zmluvy spĺňal ktorúkoľvek zo skutočností
uvedených v čl. XII bode 7 tejto Zmluvy.

Neoprávnene čerpaná pôžička sa považuje za bezdôvodné obohatenie Dlžníka, ktorá je:
6.1

majetkovým prospechom Dlžníka získaná plnením bez právneho dôvodu, alebo

6.2

plnením z neplatného právneho úkonu, alebo,

6.3

plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo

6.4

majetkovým prospechom Dlžníka, ktorý je získaný z nepoctivých zdrojov.

7.

Neoprávnene čerpaná pôžička sa úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %, a to odo
dňa jej poskytnutia až do jej vrátenia. Neoprávnene čerpanú pôžičku je Dlžník povinný
vrátiť Veriteľovi do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Veriteľa na jednorazové vrátenie
Neoprávnene čerpanej pôžičky. Spolu s jednorazovým vrátením Neoprávnene čerpanej
pôžičky a príslušenstva je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka aj zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 10% z poskytnutej sumy pôžičky. V prípade, ak Dlžník
Neoprávnene čerpanú pôžičku Veriteľovi nevráti do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na
jej vrátenie, vzniká Veriteľovi právo domáhať sa vrátenia takto Neoprávnene čerpanej
pôžičky cestou vecne a miestne príslušného súdu prostredníctvom podania Žaloby na
vydanie bezdôvodného obohatenia Dlžníka.

8.

Pôžička podľa tejto Zmluvy sa poskytuje ako účelová pôžička na úhradu nákladov
uvedených v článku IV. tejto Zmluvy a Dlžník je povinný preukázať Veriteľovi jej účelové
použitie, ak je výška poskytnutej pôžičky viac ako 10.000 eur. Ak je výška pôžičky
poskytnutej podľa tejto Zmluvy nižšia alebo rovná 10.000 eur, nie je Dlžník povinný
preukázať Veriteľovi jej účelové použitie.

II.
Predmet zmluvy
1.

Touto Zmluvou sa:
1.1. Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi pôžičku vo výške a za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve,
1.2. Dlžník zaväzuje vrátiť Veriteľovi poskytnutú pôžičku, vrátane príslušenstva, a to
spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi pôžičku v schválenej výške, ktorá je uvedená na prvej strane
tejto Zmluvy ako „Výška pôžičky“ (ďalej len „Pôžička“).

III.
Podmienky poskytnutia Pôžičky
1.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi Pôžičku iba v prípade, ak budú splnené nasledovné
podmienky:
1.1. pohľadávka Veriteľa z tejto Zmluvy bude zabezpečená ručením Ručiteľa a zároveň
1.2. bude preukázané, že Ručiteľom je fyzická osoba so spôsobilosťou na právne
úkony v plnom rozsahu, ktorá je občanom EÚ s trvalým pobytom v štáte
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Európskeho hospodárskeho priestoru a v čase podpisu tejto Zmluvy má príjmy
z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej
dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvorila dohodu o skončení pracovného
pomeru alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný
príjem zo závislej činnosti vykonávanej Ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný
príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti Ručiteľa a zároveň
nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti v čase podpísania
Zmluvy Ručiteľom) minimálne vo výške uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy
a zároveň
1.3. na Ručiteľa sa v čase preberania ručiteľského záväzku nevzťahuje žiadna zo
skutočností uvedených v čl. XII bode 7 tejto Zmluvy.
Splnenie podmienok podľa bodov 1.1 až 1.3 sa nevyžaduje a pohľadávka Veriteľa z tejto
Zmluvy nemusí byť zabezpečená ručením, ak kumulovaná suma všetkých pôžičiek
poskytnutých Veriteľom Dlžníkovi, vrátane Pôžičky poskytovanej na základe tejto
Zmluvy, neprekročí 3 000 eur; rozsah splatenia pôžičiek poskytnutých v minulosti pri tom
nie je rozhodný.
2.

Splnenie podmienky podľa bodu 1.2. tohto článku Zmluvy sa preukazuje:
2.1. potvrdením zamestnávateľa o priemernej výške príjmu Ručiteľa zo závislej činnosti
alebo príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby o výške iného pravidelného
príjmu za posledné tri celé mesiace bezprostredne predchádzajúce dňu vystavenia
potvrdenia o výške príjmu Ručiteľa a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu
doručenia podpísanej Zmluvy Veriteľovi; z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný
mesačný príjem Ručiteľa za posledné tri mesiace po odpočítaní zrážok poistného
na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,
zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm
postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
je najmenej vo výške 400 eur,
alebo
2.2. potvrdením daňového úradu o príjme Ručiteľa na základe daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za
ktoré ručiteľ podal daňové priznanie; fond akceptuje výlučne potvrdenie za
zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo
potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie
daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za
zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia;
z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem
čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške
2 400 eur.
Potvrdenie podľa tohto bodu Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú prílohu; to neplatí, ak
pohľadávka Veriteľa z tejto Zmluvy nemusí byť podľa predchádzajúceho bodu
zabezpečená ručením.

3.

Dlžník berie na vedomie, že Zmluvu je možné považovať za riadne uzatvorenú iba
v prípade, ak bude úplná a bude k nej pripojená príloha v súlade s bodom 2. tohto
článku Zmluvy.

4.

Veriteľ poskytne Dlžníkovi Pôžičku bezhotovostným prevodom na účet Dlžníka uvedený
na prvej strane tejto Zmluvy. Pôžička sa považuje za poskytnutú okamihom jej odpísania
z účtu Veriteľa v prospech účtu Dlžníka.

5.

Pôžička bude poskytnutá jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť, ak nebude Veriteľovi doručená včas, riadne
podpísaná všetkými zmluvnými stranami a úplná, vrátane všetkých jej príloh.
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6.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutá Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:
6.1. vo výške uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy, ak ďalej v Zmluve nie je uvedené
inak, a to odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola Pôžička poskytnutá,
6.2. o 2 % vyššou, ako je úroková sadzba uvedená na prvej strane tejto Zmluvy počas
celého obdobia, kedy je Dlžník v omeškaní so splácaním Pôžičky o viac ako dve
splátky; tým nie je dotknutý nárok Veriteľa na zákonné úroky z omeškania,
6.3. o 2 % vyššou, ako je úroková sadzba uvedená na prvej strane tejto Zmluvy počas
celého trvania závažného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dlžníka; za závažné
porušenie Zmluvy sa považujú skutočnosti uvedené v bodoch 15.1. až 15.3. čl. VII.
Zmluvy,
6.4. o 4 % vyššou, ako je úroková sadzba uvedená na prvej strane tejto Zmluvy, a to
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k márnemu
uplynutiu šesťmesačnej ochrannej lehoty podľa čl. VIII. Zmluvy, až do mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Dlžník preukáže Veriteľovi, že sa opätovne
stal pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom podľa § 75 zákona č. 131/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý nie je v skúšobnej dobe.

7.

Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že súčasne
môže dôjsť k zvýšeniu úrokovej sadzby uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy aj podľa
viacerých bodov 6.2. až 6.4. tohto článku Zmluvy, ak sú súčasne splnené podmienky pre
jej zvýšenie, napríklad ak sú splnené podmienky pre zvýšenie úrokovej sadzby podľa
bodu 6.2. aj bodu 6.4. tohto článku, zvýši sa ročná úroková sadzba uvedená na prvej
strane tejto Zmluvy o 6 %.

8.

Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že ak
kumulovaná suma všetkých pôžičiek poskytnutých Veriteľom Dlžníkovi vrátane Pôžičky
poskytnutej na základe tejto Zmluvy prekročí 3 000 eur a pohľadávka Veriteľa z tejto
Zmluvy nebude zabezpečená ručením Ručiteľa, Veriteľ neposkytne Dlžníkovi na základe
tejto Zmluvy žiadnu pôžičku, a to ani do kumulovanej sumy pôžičiek vo výške 3 000 eur.

IV.
Preukazovanie použitia Pôžičky
1.

Ak je výška Pôžičky viac ako 10.000 eur, je Dlžník oprávnený použiť poskytnutú Pôžičku
len na úhradu jeho nákladov:
1.1. na nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
1.2. na výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo stavebné úpravy rodinného
domu, bytového domu alebo stavebné úpravy bytu,
1.3. na modernizáciu (rekonštrukciu) bytu, bytového domu alebo rodinného domu
alebo udržiavacie práce na nich,
1.4. na nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome za účelom
prestavby nebytových priestorov na byt,
1.5. na prestavbu nebytových priestorov na byt,
1.6. na nadobudnutie podielu od bytového družstva alebo obce za účelom
nadobudnutia bytu,
1.7. na nadobudnutie stavebného pozemku za účelom výstavby rodinného domu,
1.8. súvisiacich s niektorým z účelov použitia finančných prostriedkov uvedených
v bodoch 1.1. až 1.7.,
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1.9. na nadobudnutie bytového zariadenia alebo vybavenia domácnosti, napríklad
nábytku a elektrospotrebičov,
1.10. na jeho ďalšie vzdelávanie,
1.11. na nákup dopravného prostriedku,
1.12. na refinancovanie úverov, pôžičiek a hypotekárnych úverov poskytnutých bankami,
pobočkami zahraničných bánk, nebankovými inštitúciami, alebo inými subjektmi
poskytujúcimi peňažné prostriedky.
2.

Za použitie Pôžičky v súlade s bodmi 1.2., 1.3. a 1.5. tohto článku Zmluvy sa považujú aj
prípady, ak Dlžník nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ale má na uvedenej adrese svoj
trvalý pobyt, reálne tam býva a existuje predpoklad, že nehnuteľnosť časom prejde do
jeho vlastníctva kúpou, darom alebo iným spôsobom, ak túto skutočnosť hodnoverne
preukáže napr. zmluvou o budúcej zmluve.

3.

Dlžník je povinný použiť Pôžičku na niektorý účel uvedený v bode 1. tohto článku Zmluvy
najneskôr do dvoch rokov od podania žiadosti o Pôžičku. V rovnakej lehote je
Dlžník povinný preukázať Veriteľovi, že Pôžičku použil na niektorý účel uvedený v bode
1. tohto článku Zmluvy, a to odovzdaním dokladov podľa bodov 5. až 17. tohto článku
Zmluvy. V uvedenej lehote musia byť Veriteľovi predložené doklady, z ktorých bude
vyplývať, že súčet nominálnych cien na nich uvedených (vrátane DPH) vynaložených
Dlžníkom dosahuje 100 % istiny poskytnutej Pôžičky a zároveň, že k ich vystaveniu
došlo do dvoch rokov od podania žiadosti o Pôžičku. Ak v uvedenej dvojročnej lehote
nedôjde k predloženiu dokladov preukazujúcich účelné použitie 100 % istiny poskytnutej
Pôžičky, zašle Veriteľ Dlžníkovi upomienku, v ktorej uvedie, aká časť poskytnutej
Pôžičky nebola zdokladovaná. Ak ani do troch mesiacov od doručenia upomienky
nedôjde k predloženiu dokladov preukazujúcich účelné použitie Pôžičky, je Dlžník
povinný nezdokladovanú časť poskytnutej Pôžičky jednorázovo vrátiť do 60 dní od
márneho uplynutia dodatočnej trojmesačnej lehoty na predloženie dokladov.

4.

Na základe osobitnej žiadosti Dlžníka môže byť lehota na použitie Pôžičky na niektorý
účel uvedený v bode 1. tohto článku Zmluvy alebo lehota na predloženie dokladov
preukazujúcich účel použitia Pôžičky s písomným súhlasom Veriteľa predĺžená.

5.

Nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu sa preukazuje
nasledovnými dokladmi:
5.1. kúpna zmluva uzatvorená s vlastníkom rodinného domu, návrh na povolenie
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností potvrdený príslušným
okresným úradom, katastrálnym odborom, resp. zámenná zmluva a návrh na
povolenie vkladu do katastra nehnuteľností potvrdený príslušným okresným
úradom, katastrálnym odborom
a v odôvodnených prípadoch na základe
vyžiadania Veriteľa aj list vlastníctva použiteľný na právne úkony, alebo
5.2. zmluva o prevode vlastníctva bytu uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vlastníctve bytov“) a návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností k uvedenej nehnuteľnosti potvrdený príslušným okresným
úradom, katastrálnym odborom (v odôvodnených prípadoch na základe vyžiadania
Veriteľa aj list vlastníctva použiteľný na právne úkony), alebo
5.3. zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
bytu, alebo
5.4. právoplatný doklad osvedčujúci nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu
alebo bytového domu (napr. právoplatné rozhodnutie vydané v dedičskom konaní,
právoplatný doklad o vydražení nehnuteľnosti, právoplatné rozhodnutie súdu
o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manželov spolu s návrhom na povolenie vkladu
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vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností); v odôvodnených prípadoch, na
základe vyžiadania Veriteľa aj list vlastníctva použiteľný na právne úkony.
6.

Výstavba, prístavba, nadstavba, vstavba alebo stavebné úpravy rodinného domu,
bytového domu alebo stavebné úpravy bytu sa preukazujú nasledovnými dokladmi:
6.1. pri výstavbe, prístavbe, nadstavbe, vstavbe rodinného domu – právoplatné
stavebné povolenie spolu s dokladmi o vynaložených nákladoch na materiál
a prácu alebo správa o obhliadke realizovaných prác, ktorú vyhotoví Veriteľom
poverený zamestnanec; v prípade poverenia zamestnanca Veriteľa na vykonanie
obhliadky realizovaných prác sa náklady na vykonanie obhliadky pripíšu na ťarchu
účtu Dlžníka,
6.2. pri výstavbe, prístavbe, nadstavbe, vstavbe bytového domu – zmluva, z obsahu
ktorej jednoznačne vyplýva, že po ukončení výstavby, prístavby, nadstavby
bytového domu, ktorý bude predmetom tejto zmluvy, bude vlastníkom bytu
v bytovom dome/bytového domu Dlžník (napr. zmluva o obstaraní veci, zmluva
o dielo, zmluva o budúcej zmluve o výstavbe, zmluva o výstavbe podľa § 21 a 22
zákona o vlastníctve bytov, ku ktorej sa prikladá aj návrh na povolenie vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
6.3. pri stavebných úpravách rodinného domu alebo bytu alebo bytového domu –
doklady o vynaložených nákladoch na materiál a prácu alebo správa o obhliadke
realizovaných prác, ktorú vyhotoví poverený zamestnanec Veriteľa; v prípade
poverenia zamestnanca Veriteľa na vykonanie obhliadky realizovaných prác sa
náklady na vykonanie obhliadky pripíšu na ťarchu účtu Dlžníka.

7.

Modernizácia (rekonštrukcia) bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo
udržiavacie práce na nich sa preukazujú nasledovnými dokladmi:
7.1. doklad o vynaložených nákladoch na materiál a prácu alebo správa o obhliadke
realizovaných prác, ktorú vyhotoví poverený pracovník Veriteľa; v prípade
poverenia pracovníka Veriteľa na vykonanie obhliadky realizovaných prác sa
náklady na vykonanie obhliadky pripíšu na ťarchu účtu Dlžníka.

8.

Nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby
nebytových priestorov na byt sa preukazuje nasledovnými dokladmi:
8.1. zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru uzatvorená s vlastníkom
nebytových priestorov v bytovom dome, z ktorej je zrejmý účel prestavby
nebytových priestorov na byt a návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, resp. zámenná zmluva a návrh na povolenie vkladu
vlastníckeho práva potvrdený príslušným okresným úradom, katastrálnym
odborom; ak účel prestavby nebytových priestorov na byt nevyplýva priamo zo
zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov – iný úradný doklad
preukazujúci tento účel (v odôvodnených prípadoch, na základe vyžiadania
Veriteľa, aj list vlastníctva použiteľný na právne úkony), alebo
8.2. zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru, z ktorej je
zrejmý účel prestavby nebytových priestorov na byt, alebo
8.3. právoplatný doklad osvedčujúci nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov
v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt (napr.
právoplatné dedičské rozhodnutie, právoplatný doklad o vydražení nehnuteľnosti,
právoplatné
rozhodnutie
súdu
o zrušení
a vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností); ak z dokladu nevyplýva prestavba nebytových priestorov na byt, je
potrebný iný úradný doklad preukazujúci tento účel.

9.

Prestavba nebytových priestorov na byt sa preukazuje nasledovnými dokladmi:
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9.1. právoplatné stavebné povolenie spolu s dokladmi o vynaložených nákladoch na
materiál a prácu alebo správa o obhliadke realizovaných prác, ktorú vyhotoví
Veriteľom poverený pracovník; v prípade poverenia pracovníka Veriteľa na
vykonanie obhliadky realizovaných prác sa náklady na vykonanie obhliadky pripíšu
na ťarchu účtu Dlžníka, alebo
9.2. zmluva, z obsahu ktorej vyplýva, že po ukončení prestavby nebytových priestorov
na byt, ktorý bude predmetom tejto zmluvy, bude vlastníkom Dlžník (napr. zmluva
o obstaraní veci, zmluva o dielo, zmluva o budúcej zmluve o výstavbe, zmluva
o výstavbe podľa § 21 a 22 o vlastníctve bytov, ku ktorej je potrebné predložiť aj
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností potvrdený
príslušným katastrálnym úradom/správou katastra).
10. Nadobudnutie podielu od bytového družstva alebo obce za účelom nadobudnutia bytu
sa preukazuje nasledovnými dokladmi:
10.1. zmluva uzatvorená medzi bytovým družstvom alebo obcou a Dlžníkom, z obsahu
ktorej vyplýva nadobudnutie bytu a výška podielu Dlžníka (výška členského vkladu
člena družstva, ktorý pokryje investičné náklady na výstavbu konkrétneho bytu
s tým, že v budúcnosti bude byt prevedený do jeho vlastníctva).
11. Nadobudnutie stavebného pozemku za účelom výstavby rodinného domu sa preukazuje
nasledovnými dokladmi:
11.1. kúpna zmluva uzatvorená s vlastníkom pozemku a návrh na povolenie vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností potvrdený príslušným okresným
úradom, katastrálnym odborom, alebo zámenná zmluva a návrh na povolenie
vkladu do katastra nehnuteľností potvrdený príslušným okresným úradom,
katastrálnym odborom a v odôvodnených prípadoch, na základe vyžiadania
Veriteľa, aj list vlastníctva použiteľný na právne úkony, alebo
11.2. zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva pozemku, z ktorej je zrejmý účel
nadobudnutia pozemku na výstavbu rodinného domu, alebo
11.3. právoplatný doklad osvedčujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (napr.
právoplatné dedičské rozhodnutie, právoplatný doklad o vydražení nehnuteľnosti,
právoplatné
rozhodnutie
súdu
o zrušení
a vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností); v odôvodnených prípadoch, na základe vyžiadania Veriteľa, aj list
vlastníctva použiteľný na právne úkon.
12. Pri použití Pôžičky na nadobudnutie pozemku za účelom výstavby rodinného domu
Dlžník predloží aj doklad vystavený obcou potvrdzujúci, že ide o pozemok určený na
výstavbu rodinného domu.
13. Úhrada nákladov na nadobudnutie bytového zariadenia alebo vybavenia domácnosti sa
preukazuje dokladmi o zaplatení.
14. Úhrada nákladov na ďalšie vzdelávanie Dlžníka sa preukazuje dokladmi o zaplatení
a v prípade zahraničného vzdelávania aj dokladmi o zabezpečení vzdelávacích aktivít
(napr. kurzov, školení) príslušným poskytovateľom vzdelávania. V prípade zahraničného
vzdelávania sa za náklady na vzdelávanie považujú aj preukázané náklady vynaložené
na ubytovanie a cestovné náklady.
15. Úhrada nákladov na kúpu dopravného prostriedku sa preukazuje nasledovnými
dokladmi:
15.1. kúpna zmluva uzatvorená s vlastníkom dopravného prostriedku, alebo
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15.2. konečná faktúra s dokladom o uhradení (príjmový pokladničný doklad, doklad
z elektronickej registračnej pokladne, ústrižok zaplatenej poštovej poukážky, výpis
z bankového účtu, príkaz na úhradu s realizačnou pečiatkou banky), alebo
15.3. samostatný doklad o zaplatení v hotovosti, z ktorého je zrejmý predávajúci –
vlastník dopravného prostriedku, predmet kúpy – popis dopravného prostriedku
a celková cena (príjmový pokladničný doklad, doklad z elektronickej registračnej
pokladne, resp. náhradný doklad).
16. Refinancovanie úverov, pôžičiek a hypotekárnych úverov poskytnutých bankami,
pobočkami zahraničných bánk, nebankovými inštitúciami, alebo inými subjektmi
poskytujúcimi peňažné prostriedky sa preukazuje nasledovnými dokladmi:
16.1. potvrdenie banky, pobočky zahraničnej banky, nebankovej inštitúcie, alebo iného
subjektu poskytujúceho peňažné prostriedky o predčasnom splatení úveru,
pôžičky alebo hypotekárneho úveru alebo ich časti.
17. Dokladom o vynaložených nákladoch na materiál a prácu na preukázanie účelného
použitia Pôžičky je:
17.1. konečná faktúra s dokladom o uhradení (príjmový pokladničný doklad, doklad
z elektronickej registračnej pokladne, ústrižok zaplatenej poštovej poukážky, výpis
z bankového účtu, príkaz na úhradu s realizačnou pečiatkou banky),
17.2. samostatný doklad o zaplatení v hotovosti, z ktorého je zrejmý predávajúci –
zhotoviteľ, predmet kúpy – druh materiálu alebo prác, množstvo a celková cena
(príjmový pokladničný doklad, doklad z elektronickej registračnej pokladne, alebo
náhradný doklad).
Pre vylúčenie právnych pochybností: zálohové faktúry nie sú postačujúce na
preukázanie účelného použitia Pôžičky.
18. Na základe odôvodnenej žiadosti Dlžníka môže Veriteľ posúdiť ako vyhovujúce
z hľadiska preukázania účelného použitia poskytnutej Pôžičky aj iné doklady než tie,
ktoré sú uvedené v bodoch 5. až 17. tohto článku Zmluvy.
19. Doklady na preukázanie účelného použitia poskytnutej Pôžičky predkladá Dlžník
v originálnom vyhotovení alebo ich úradne overené fotokópie. V prípade, ak Dlžník
z vážnych dôvodov nemôže predložiť originály dokladov (napr. z dôvodu, že doklad slúži
aj ako záručný list) ani ich úradne osvedčené fotokópie, môže overenie fotokópie
dokladu vykonať aj poverený zamestnanec Veriteľa, ktorý predloženú fotokópiu dokladu
porovná s originálom so zreteľom na komplexnosť a čitateľnosť dokladu a identifikáciu
jednotlivých položiek. Za účelom zabránenia možnému zneužitiu už predloženého
dokladu jeho opätovným predložením bude originál dokladu a jeho prípadné prílohy
označený pečiatkou Veriteľa.
20. Všetky doklady vydané v zahraničí musia byť preložené do slovenského jazyka,
s výnimkou dokladov vydaných v českom jazyku.
21. Doklad, ktorým Dlžník preukazuje účelné použitie Pôžičky, nesmie byť vyhotovený
pred dňom podania žiadosti o Pôžičku.
22. Dlžník je povinný predkladať Veriteľovi doklady o preukázaní účelného použitia Pôžičky
tak, aby každý jednotlivo predložený doklad preukazoval úhradu nákladov v súlade
s účelom poskytnutia Pôžičky podľa tohto článku Zmluvy najmenej vo výške 30 eur.
23. Veriteľ je oprávnený posúdiť, či Dlžníkom predložené doklady na preukázanie účelnosti
použitia Pôžičky, preukazujú účelnosť použitia Pôžičky, t. j. sú úplné, správne
a pravdivé.
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V.
Účet Dlžníka a poplatky a náhrady
1.

Veriteľ bude viesť pre Dlžníka osobitný účet v elektronickom systéme Veriteľa, na
ktorom bude evidovaná výška poskytnutej Pôžičky, výška úrokov, výška Dlžníkovi
účtovaných poplatkov, náhrad, poistného, sankcií a iné plnenia, ktoré je Dlžník povinný
uhradiť Veriteľovi podľa tejto Zmluvy. Identifikátorom účtu Dlžníka vedeného Veriteľom
bude číslo Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ bude všetky úroky z Pôžičky, všetky poplatky,
náhrady, poistné, sankcie a iné plnenia, ktoré je Dlžník povinný uhradiť Veriteľovi podľa
tejto Zmluvy, pripisovať na ťarchu účtu Dlžníka a pripočítavať k istine poskytnutej
Pôžičky, pričom pripísaním týchto súm k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa
úročia ako Pôžička.

3.

Veriteľ je oprávnený účtovať Dlžníkovi poplatky, náhrady, poistné a sankcie podľa tejto
Zmluvy a/alebo podľa sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania
spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby (ďalej len „Sadzobník
poplatkov a náhrad“). Veriteľovi vzniká nárok na zaplatenie poplatku alebo náhrady
vykonaním spoplatneného úkonu alebo poskytnutím služby, ktoré sú uvedené v Zmluve
a/alebo v Sadzobníku poplatkov a náhrad. Veriteľ je oprávnený pripísať na ťarchu účtu
Dlžníka aj tie poplatky a náhrady, na ktoré vznikol Veriteľovi nárok z dôvodu vykonania
úkonov alebo poskytnutia služieb vo vzťahu k Ručiteľovi.

4.

Aktuálny sadzobník poplatkov a náhrad je prístupný na webovom sídle Veriteľa
(www.fnpv.sk) a Dlžník podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa s ním oboznámil.

5.

Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi úroky, poplatky, náhrady, sankcie a iné plnenia
účtované na ťarchu jeho účtu ako súčasť Pôžičky, a to spôsobom a v lehotách splatnosti
Pôžičky podľa čl. VII. tejto Zmluvy.

VI.
Oznamovacie povinnosti Dlžníka
1.

Dlžník, ktorý prestal byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky, je povinný
písomne oznámiť túto skutočnosť Veriteľovi do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti. Na
účely tejto Zmluvy sa termínom zníženia nesplatenej istiny pôžičky má na mysli „odpis
istiny“. Dlžník, ktorý sa v ochrannej lehote v súlade s bodom 2. čl. VIII. Zmluvy stal
vysokoškolským učiteľom podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov, je rovnako povinný písomne oznámiť Veriteľovi, že prestal byť
vysokoškolským učiteľom podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov do 30 dní, odo dňa, kedy ním prestal byť.

2.

Dlžník je povinný do 14 dní písomne oznámiť Veriteľovi, že sa pred uplynutím
šesťmesačnej ochrannej lehoty podľa čl. VIII. Zmluvy stal opätovne pedagógom alebo
vysokoškolským učiteľom podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Spolu s oznámením danej skutočnosti je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi
doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

3.

Ak sa Dlžník po tom, čo prestal byť pedagógom, v rámci šesťmesačnej ochrannej lehoty
podľa čl. VIII. Zmluvy nezamestná ako pedagóg alebo ako vysokoškolský učiteľ podľa
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. znení neskorších predpisov, je povinný oznámiť do 14 dní
Veriteľovi skutočnosť, že sa neskôr, po uplynutí šesťmesačnej ochrannej lehoty, stal
pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. znení
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neskorších predpisov, ktorý už nie je v skúšobnej lehote. Spolu s oznámením danej
skutočnosti je Dlžník povinný predložiť Veriteľovi doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.
4.

V prípade zmeny mena a priezviska Dlžníka alebo Ručiteľa, adresy Dlžníka alebo
Ručiteľa (vrátane korešpondenčnej adresy, ak ju Dlžník uviedol) alebo iných údajov
zabezpečujúcich styk s Dlžníkom alebo Ručiteľom počas čerpania a splácania Pôžičky,
vrátane obdobia, kedy Dlžník nie je povinný Pôžičku splácať, resp. je povinný splácať
len úroky z istiny, je Dlžník povinný oznámiť Veriteľovi túto skutočnosť písomne do 14
dní od jej vzniku. Dlžník je povinný s oznámením danej skutočnosti súčasne predložiť
Veriteľovi príslušný doklad preukazujúci danú skutočnosť, to neplatí v prípade zmeny
korešpondenčnej adresy alebo e-mailovej adresy. V styku s Veriteľom je Dlžník povinný
sa identifikovať.

5.

Dlžník je tiež povinný písomne oznámiť Veriteľovi akúkoľvek zmenu zamestnávateľa,
úpravu rozsahu pracovného času alebo preradenie na pracovnú pozíciu, v ktorej
nevykonáva pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas.

6.

Ak Dlžník poruší oznamovaciu povinnosť podľa tohto článku Zmluvy, je Veriteľ
oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie sankčného poplatku vo výške podľa
Sadzobníka poplatkov a náhrad; tým nie je dotknuté právo Veriteľa uplatniť voči
Dlžníkovi iné sankcie podľa ustanovení tejto Zmluvy.

7.

Ak Dlžník poruší oznamovaciu povinnosť podľa tohto článku Zmluvy alebo podľa
akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy, s výnimkou oznamovacej povinnosti podľa
bodu 7. alebo bodu 10. čl. XII. Zmluvy, alebo nesplní povinnosť predložiť Veriteľovi
príslušný doklad v prípadoch stanovených touto Zmluvou, a to ani v dodatočnej lehote
na plnenie napriek tomu, že Dlžník bol na splnenie oznamovacej povinnosti alebo na
predloženie dokladu písomne vyzvaný a bola mu stanovená dodatočná lehota na
plnenie, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50 eur za každý prípad porušenia samostatne.

VII.
Splatnosť a podmienky splácania
1.

Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi poskytnutú Pôžičku v pravidelných každomesačných
splátkach, ktorých výška je uvedená na prvej strane tejto Zmluvy. Lehota, počas ktorej
bude Dlžník Pôžičku splácať, nesmie prekročiť lehotu splatnosti uvedenú na prvej strane
tejto Zmluvy. Lehota splatnosti plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola Pôžička poukázaná v prospech účtu Dlžníka. Mesačná splátka Pôžičky
musí byť pripísaná na účet Veriteľa najneskôr k 25. dňu v kalendárnom mesiaci. Prvá
splátka Pôžičky je splatná 25. dňa mesiaca uvedeného v bode 4. tohto článku Zmluvy.

2.

Dlžník berie na vedomie a súhlasí, že výška mesačnej splátky uvedenej na prvej strane
Zmluvy sa môže zmeniť v prípadoch podľa bodov 4., 6. a 7. čl. VIII. tejto Zmluvy. Zmenu
výšky mesačnej splátky oznámi Veriteľ Dlžníkovi písomne, pričom nová výška mesačnej
splátky bude určená tak, aby bola Pôžička pri aktuálne uplatňovanej úrokovej sadzbe
vrátená Veriteľovi v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy. Dlžník je povinný
začať splácať Pôžičku v splátkach zmenených podľa predchádzajúcej vety tohto bodu
od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Veriteľ oznámi Dlžníkovi
zmenu výšky mesačnej splátky.

3.

Dlžník zároveň berie na vedomie a súhlasí, že výška poslednej mesačnej splátky môže
byť vyššia, ako je výška mesačnej splátky uvedenej na prvej strane Zmluvy, a to najmä
v prípadoch, ak počas splácania Pôžičky dôjde k zvýšeniu úrokovej sadzby podľa bodu
6. čl. III. Zmluvy alebo ak bude Dlžník povinný uhradiť Veriteľovi osobitné poplatky
a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad. Posledná mesačná splátka Pôžičky,
hradená pred uplynutím lehoty splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy, bude zahŕňať
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celý zostatok Pôžičky vrátane úrokov, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií po
zohľadnení vykonaných odpisov podľa čl. X. tejto Zmluvy; v tom prípade sa posledná
splátka nebude považovať za mimoriadnu splátku podľa bodu 7. tohto článku Zmluvy.
4.

Dlžník je povinný začať splácať Pôžičku a uhradiť prvú splátku Pôžičky v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Pôžička poukázaná v prospech účtu Dlžníka.

5.

Pôžička sa začína úročiť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola Pôžička
poukázaná v prospech účtu Dlžníka. Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou vo výške
uvedenej na prvej strane Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

6.

Lehotu splatnosti uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy je možné predĺžiť dohodou
zmluvných strán, avšak len na základe odôvodnenej žiadosti Dlžníka, pričom lehota
splatnosti Pôžičky nemôže byť dlhšia ako 20 rokov.

7.

Dlžník je povinný splácať Pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch
nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky uvedená na prvej strane tejto Zmluvy
alebo výška zmenenej mesačnej splátky, ak došlo k jej zmene na základe oznámenia
Veriteľa v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Riadne splátky“). Dlžník je oprávnený
v jednotlivých mesiacoch splácať Pôžičku buď Riadnymi splátkami alebo splátkami,
ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku Riadnych splátok (ďalej len
„Mimoriadne splátky“). Za Mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou Dlžník
jednorazovo splatí Veriteľovi celý zostatok dlhu, ak je táto splátka vyššia ako Riadna
splátka (tzv. predčasné splatenie Pôžičky).

8.

Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že úhrada
vopred niekoľkých mesačných Riadnych splátok splatných v budúcnosti („predplatenie“
Riadnych splátok) nie je možná a každá úhrada mesačnej splátky prevyšujúca Riadnu
splátku sa bude považovať za Mimoriadnu splátku.

9.

Dlžník berie na vedomie, že v prípade, ak bude zostatok Pôžičky vrátane úrokov,
poplatkov, náhrad, poistného a sankcií nižší, ako výška Riadnej splátky, bude sa výška
poslednej splátky Pôžičky rovnať tomuto zostatku Pôžičky.

10. Dlžník je povinný hradiť splátky Pôžičky, ako aj jednorazové úhrady Pôžičky alebo jej
časti predpokladané touto Zmluvou alebo zákonom, ako aj akékoľvek iné peňažné
plnenia podľa tejto Zmluvy alebo zákona, iba niektorým z nasledovných spôsobov:
10.1. bezhotovostným prevodom na účet Veriteľa uvedený na prvej strane tejto Zmluvy
alebo,
10.2. v hotovosti priamo do pokladne Veriteľa, pričom v priebehu jedného kalendárneho
mesiaca môže Dlžník vykonať iba jednu hotovostnú platbu, ktorá je maximálne
300 eur (slovom: tristo eur).
Povinným údajom pri uskutočnení každej platby Dlžníka je variabilný symbol,
ktorým je číslo Zmluvy.
11. Splátka Pôžičky alebo iná suma zaplatená Dlžníkom podľa Zmluvy sa považuje za
uhradenú až okamihom jej pripísania na účet Veriteľa a za podmienky, že bude riadne
identifikovaná. Pri nesprávnom uvedení variabilného symbolu, ktorým je číslo Zmluvy, je
Dlžník povinný bez zbytočného odkladu, od kedy sa o svojom omyle dozvedel, písomne
informovať Veriteľa, že neuviedol alebo nesprávne uviedol variabilný symbol. Ak Dlžník
uhradí Veriteľovi sumu, ktorú nebude možné identifikovať z dôvodu neuvedenia alebo
nesprávneho uvedenia variabilného symbolu, považuje sa táto suma za uhradenú až
okamihom jej identifikácie.
12. Ak je Dlžník v omeškaní so zaplatením jednej alebo viacerých splátok Pôžičky, ním
vykonaná úhrada na účet Veriteľa sa považuje za úhradu tej splátky, resp. splátok,
s ktorými je Dlžník najdlhšie v omeškaní.
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13. Ak sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením viac než troch splátok Pôžičky, je
Veriteľ oprávnený:
13.1. žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie celej Pôžičky, resp. jej nesplateného
zostatku, vrátane úrokov, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií v lehote určenej
Veriteľom vo výzve, alebo
13.2. umožniť Dlžníkovi pokračovať v splácaní Pôžičky za podmienky, že Dlžník uhradí
zameškané splátky Pôžičky v lehote určenej Veriteľom v písomnej výzve.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zvolený postup podľa tohto bodu Zmluvy je na
uvážení Veriteľa a Dlžník nemá nárok, aby mu napriek omeškaniu Veriteľ umožnil
pokračovať v splácaní Pôžičky podľa bodu 13.2. tohto článku Zmluvy. Veriteľ vyzve
Dlžníka na jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. jej nesplateného zostatku alebo na
úhradu zameškaných splátok písomnou výzvou.
14. Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať Dlžníkovi upomienku v prípade, ak je
v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok Pôžičky.
15. Veriteľ je oprávnený žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie Pôžičky, resp. jej
nesplateného zostatku aj v prípade, ak:
15.1. Dlžník v prípade smrti Ručiteľa, nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku
novým ručiteľom,
15.2. Dlžník nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom, ak nastane
ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností vo vzťahu k Ručiteľovi a Ručiteľ:
15.2.1 sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
15.2.2 vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
15.2.3 začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
15.2.4 bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie
reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči
Ručiteľovi alebo jeho majetku;
15.2.5 dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu,
núteného správcu, reštrukturalizačného správcu voči Ručiteľovi;
15.2.6 bude podaný voči Ručiteľovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo
na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného
rozhodnutia;
15.2.7 nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.
15.3. Dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. čl. VI. Zmluvy; tým nie je
dotknuté oprávnenie Veriteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku
VI. tejto Zmluvy,
15.4. Dlžník zanedbá iné oznamovacie povinnosti podľa tejto Zmluvy, alebo povinnosť
predložiť Veriteľovi príslušný doklad v prípadoch stanovených touto Zmluvou,
vrátane povinnosti podľa bodu 8. čl. VIII. Zmluvy; tým nie je dotknuté oprávnenie
Veriteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VI. tejto Zmluvy.

VIII.
Ochranná lehota a zvýšenie úrokových sadzieb
1.

Dlžník, ktorý prestal byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky, má nárok
na ochrannú lehotu v trvaní šesť mesiacov odo dňa, kedy prestal byť pedagógom. Počas
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trvania tejto ochrannej lehoty nedochádza k zvýšeniu úrokovej sadzby Pôžičky
v dôsledku ukončenia činnosti pedagóga.
2.

Ak sa Dlžník počas plynutia šesťmesačnej ochrannej lehoty opätovne zamestná ako
pedagóg alebo ako vysokoškolský učiteľ podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. znení
neskorších predpisov a túto skutočnosť preukáže Veriteľovi v súlade s čl. VI. Zmluvy, je
oprávnený splácať Pôžičku za pôvodných podmienok a nedochádza k zvýšeniu úrokovej
sadzby Pôžičky v dôsledku ukončenia činnosti Dlžníka ako pedagóga.

3.

Ak Dlžník počas plynutia šesťmesačnej ochrannej lehoty nepreukáže Veriteľovi, že sa
opätovne zamestnal ako pedagóg alebo ako vysokoškolský učiteľ podľa § 75 zákona
č. 131/2002 Z. z. znení neskorších predpisov, zvyšuje sa ročná úroková sadzba
uvedená na prvej strane tejto Zmluvy o 4 %, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom došlo k márnemu uplynutiu ochrannej lehoty.

4.

Ak sa zvýši úroková sadzba Pôžičky podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy, Veriteľ písomne
oznámi Dlžníkovi zmenu výšky mesačnej splátky Pôžičky, pričom nová výška mesačnej
splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok Pôžičky pri aktuálne uplatňovanej
zvýšenej úrokovej sadzbe vrátený Veriteľovi v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane
Zmluvy.

5.

Ak sa Dlžník opätovne stane pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom podľa § 75
zákona č. 131/2002 Z. z. znení neskorších predpisov, až po uplynutí šesťmesačnej
ochrannej lehoty a túto skutočnosť preukáže Veriteľovi, pričom mu musí zároveň
preukázať, že už nie je v skúšobnej dobe, zníži sa ročná úroková sadzba Pôžičky, ktorá
bola zvýšená podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy o 4 %, a to od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Dlžník Veriteľovi preukáže, že sa stal pedagógom
a už nie je v skúšobnej lehote.

6.

Ak sa zníži úroková sadzba Pôžičky podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy, Veriteľ písomne
oznámi Dlžníkovi zmenu výšky mesačnej splátky Pôžičky, pričom nová výška mesačnej
splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok Pôžičky pri aktuálne uplatňovanej
zníženej úrokovej sadzbe vrátený Veriteľovi v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane
Zmluvy.

7.

Ak Dlžník zanedbá svoju oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. článku VI. tejto Zmluvy
a neskôr vyjde najavo, že:
7.1. Dlžník prestal byť pedagógom, alebo prestal byť pedagógom skôr, ako to oznámil
Veriteľovi, a zároveň
7.2. sa počas plynutia šesťmesačnej ochrannej lehoty nestal opätovne pedagógom
alebo vysokoškolským učiteľom podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. znení
neskorších predpisov,
zvyšuje sa ročná úroková sadzba uvedená na prvej strane tejto Zmluvy o 4 % spätne, k
prvému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k márnemu uplynutiu
ochrannej lehoty. Veriteľ zároveň písomne oznámi Dlžníkovi zmenu výšky mesačnej
splátky Pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol
nesplatený zostatok Pôžičky, vrátane omeškaných zvýšených úrokov, vrátený Veriteľovi
pri aktuálne uplatňovanej zvýšenej úrokovej sadzbe v lehote splatnosti uvedenej na
prvej strane Zmluvy.

8.

Veriteľ je oprávnený kedykoľvek vyzvať Dlžníka na preukázanie skutočnosti, že je
pedagógom, alebo bol pedagógom nepretržite počas určitého časového obdobia
a Dlžník je povinný túto skutočnosť Veriteľovi preukázať najneskôr do 30 dní od
doručenia výzvy.

9.

Kým Dlžník nepreukáže Veriteľovi, že sa opätovne stal pedagógom alebo
vysokoškolským učiteľom podľa bodov 2. alebo 5. tohto článku Zmluvy a že už nie je
v skúšobnej dobe, má sa za to, že sa ním nestal a Veriteľ je oprávnený úročiť jeho
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Pôžičku zvýšenou úrokovou sadzbou podľa bodu 3. tohto článku, až kým mu Dlžník
nepreukáže opak.
10. Pre vylúčenie právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že ak sa
Dlžník počas plynutia šesťmesačnej ochrannej lehoty zamestná ako vysokoškolský
učiteľ v súlade s bodom 2. tohto článku Zmluvy, má v prípade ukončenia tejto činnosti
nárok na ochrannú lehotu v trvaní šesť mesiacov odo dňa, kedy prestal byť
vysokoškolským učiteľom. Na uvedenú ochrannú lehotu sa vzťahujú ustanovenia tohto
článku Zmluvy.

IX.
Osobitný odklad splátok
1.

2.

Ak Dlžník:
1.1. nastúpi na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, alebo
1.2. je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač
o zamestnanie, alebo
1.3. vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu a zároveň
1.4. písomne oznámi túto skutočnosť Veriteľovi a zároveň
1.5. písomne požiada Veriteľa o osobitný odklad splátok istiny Pôžičky,
je povinný počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas doby
evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača
o zamestnanie alebo počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, uhrádzať len úroky z
istiny Pôžičky (osobitný odklad splátok). Ak Dlžník požiada o osobitný odklad splátok,
tým nie je dotknutá povinnosť Dlžníka uhradiť Veriteľovi tie splátky Pôžičky, ktoré sa stali
splatné už pred osobitným odkladom splátok. Základnou podmienkou, ktorá musí byť
splnená pre priznanie nároku na osobitný odklad splátok podľa tohto článku Zmluvy, je
neexistencia omeškaných splátok Pôžičky, tzn. odklad splátok je možný len v prípade,
ak Dlžník nemá nedoplatok na splátkach Pôžičky splatných v čase posudzovania
žiadosti o odklad splátok.
Počas obdobia osobitného odkladu splátok podľa tohto článku Zmluvy je Pôžička
úročená úrokovou sadzbou vo výške podľa bodu 6. čl. III. Zmluvy.

3.

Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie
osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je
možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny z
dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Obdobie osobitného
odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu trvania dobrovoľnej vojenskej
prípravy je možné na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé
prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej
prípravy. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu
splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

4.

K žiadosti o osobitný odklad splátok je Dlžník povinný predložiť doklad, ktorý nesmie byť
starší ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o osobitný odklad, preukazujúci nástup na
materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (napr. potvrdenie Sociálnej poisťovne,
zamestnávateľa alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku, potvrdenie
zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne o nástupe na rodičovskú dovolenku alebo
doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok a fotokópiu rodného listu dieťaťa),
doklad o zaradení Dlžníka do evidencie príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny ako uchádzača o zamestnanie alebo oznámenie Personálneho úradu
ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Bez
predloženia tohto dokladu nie je odklad splácania istiny možný. Odklad sa vykoná
v prípade, ak bude Dlžník spĺňať všetky podmienky tohto odkladu, a to mesiacom
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nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola Veriteľovi doručená žiadosť o osobitný odklad.
V žiadosti o odklad je Dlžník povinný uviesť predpokladané trvanie materskej dovolenky
alebo rodičovskej dovolenky, predpokladané trvanie zaradenia do evidencie uchádzačov
o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
predpokladané trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy počas ktorej má byť splácanie
istiny odložené.
5.

Veriteľ posúdi žiadosť Dlžníka o osobitný odklad splátok podľa tohto článku Zmluvy bez
zbytočného odkladu a ak budú splnené podmienky na priznanie nároku na osobitný
odklad, bude Dlžníkovi zaslané písomné potvrdenie o odklade s uvedením
predpokladaného trvania obdobia odkladu a s uvedením výšky mesačných splátok
úrokov, ktoré je Dlžník počas trvania obdobia osobitného odkladu splátok povinný hradiť.
Ak nebudú splnené podmienky na priznanie nároku na osobitný odklad, zašle Veriteľ
Dlžníkovi písomné oznámenie, že na osobitný odklad splátok mu nevznikol nárok.

6.

Ukončenie trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vyradenie
z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo ukončenie dobrovoľnej vojenskej prípravy, je Dlžník povinný
písomne oznámiť Veriteľovi do 14 dní.

7.

Dlžník je tiež povinný písomne oznámiť a preukázať Veriteľovi, že dôvod osobitného
odkladu splátok trvá aj po uplynutí predpokladaného trvania obdobia odkladu uvedeného
v potvrdení Veriteľa o odklade. Ak Dlžník neoznámi Veriteľovi, že dôvody osobitného
odkladu splátok ďalej trvajú aj po uplynutí obdobia uvedeného v potvrdení Veriteľa
o odklade, má sa za to, že dôvody osobitného odkladu uplynutím tohto obdobia pominuli
a Dlžník je povinný pokračovať v splácaní istiny a úrokov Pôžičky mesiacom
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k uplynutiu predpokladaného obdobia
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vyradenia z evidencie uchádzačov
o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
ukončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy.

8.

Ak vyjde najavo, že k ukončeniu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ,k
vyradeniu z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo k ukončeniu dobrovoľnej vojenskej prípravy došlo skôr,
ako to Dlžník oznámil Veriteľovi, alebo skôr, ako uplynulo obdobie osobitného odkladu
uvedené v potvrdení Veriteľa o odklade, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka
jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by mal Dlžník zaplatiť, ak by svoju
oznamovaciu povinnosť splnil riadne (ďalej len „Zameškané splátky“). Odo dňa
skutočného ukončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vyradenia
z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo ukončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy až do jednorazovej úhrady
Zameškaných splátok sa celý neuhradený zostatok Pôžičky úročí úrokovou sadzbou
zvýšenou o 2 %. Ak Dlžník tieto Zameškané splátky v lehote určenej Veriteľom
jednorazovo neuhradí a zároveň je výška Zameškaných splátok vyššia ako trojnásobok
Riadnej splátky, je Veriteľ oprávnený žiadať od Dlžníka jednorazové vrátenie Pôžičky,
resp. jej nesplateného zostatku.

9.

Dlžník je povinný pokračovať v splácaní Pôžičky mesačnými splátkami vo výške
uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom
došlo k ukončeniu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, k vyradeniu
z evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo k ukončeniu dobrovoľnej vojenskej prípravy.

10. Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o odklad splácania Pôžičky alebo istiny
Pôžičky aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Žiadosť Dlžníka o odklad splátok musí byť
odôvodnená. Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok. Pri
odklade splátok z iného kvalifikovaného dôvodu platia primerane ustanovenia tohto
článku Zmluvy.
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X.
Odpis istiny
1.

Nesplatená istina Pôžičky sa zníži o 3%, ak Dlžník preukáže Veriteľovi, že vykonával
pedagogickú činnosť, odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť
výskumného pracovníka alebo činnosť umeleckého pracovníka:
1.1. na ustanovený týždenný pracovný čas,
1.2. počas najmenej celkovo piatich rokov od poskytnutia Pôžičky, či už súvislých alebo
nesúvislých.

2.

Za vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského
učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka na
ustanovený týždenný pracovný čas sa na účely tohto článku Zmluvy rozumie aj
vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa,
činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka súčasne vo
viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „kratší pracovný
úväzok“), ak súčet týchto popri sebe existujúcich kratších pracovných úväzkov
vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100% ustanoveného
týždenného pracovného času pedagogického zamestnanca.

3. Na účely tohto článku Zmluvy sa za pedagogickú činnosť považuje pracovná činnosť
pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z, pracovná
činnosť odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. činnosť
vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení, činnosť
výskumného pracovníka podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení a činnosť
umeleckého pracovníka podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení. Činnosť
študenta doktorandského študijného programu na vysokej škole v dennej forme štúdia
podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení sa nepovažuje za pedagogickú
činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis Pôžičky. Na účely vylúčenia akýchkoľvek
pochybností platí, že pre účely tejto Zmluvy samotné trvanie pracovnoprávneho vzťahu
medzi Dlžníkom a školou alebo iným zariadením definovaným v § 2 ods. 1 zákona č.
138/2019 Z.z. bez reálneho vykonávania pracovných činností pedagogického
zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. alebo pracovných činností
odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. sa nepovažuje za
vykonávanie pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti a nezakladá nárok na odpis
podľa bodov 1. až 3. tohto článku Zmluvy (napr. počas obdobia uvoľnenia na výkon
verejnej funkcie). Obdobne, pre účely tejto Zmluvy samotné trvanie pracovnoprávneho
vzťahu medzi Dlžníkom a vysokou školou bez reálneho vykonávania pracovných
činností podľa § 75 alebo § 80 zákona č. 131/2002 Z.z. sa nepovažuje za vykonávanie
činnosti vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka
a nezakladá nárok na odpis podľa bodov 1. až 3. tohto článku Zmluvy. Obdobie, ktoré sa
podľa tohto bodu Zmluvy nepovažuje za výkon pracovných činností pedagogického
zamestnanca, za výkon pracovných činností odborného zamestnanca, za výkon činností
vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka, sa na
účely tejto Zmluvy nezapočítava do trvania obdobia podľa bodu 1.2. tohto článku Zmluvy
ako jednej z podmienok na vznik nároku na odpis istiny.
4.

Pôžička sa zníži o 3% z aktuálnej výšky nesplatenej istiny vyčíslenej ku dňu, kedy Dlžník
preukáže Veriteľovi, že splnil všetky podmienky na vykonanie odpisu.

5.

Do obdobia výkonu pedagogickej činnosti na uplatnenie nároku na odpis podľa bodov 1.
až 3. tohto článku Zmluvy sa započítava čas trvania invalidity Dlžníka, ak u neho
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invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu
pedagogickej činnosti.
6.

Do obdobia výkonu pedagogickej činnosti na uplatnenie nároku na odpis podľa bodov 1.
až 3. tohto článku Zmluvy sa započítava trvanie materskej dovolenky alebo rodičovskej
dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky.

7.

Dlžník je povinný preukázať Veriteľovi, že splnil podmienky na vykonanie odpisu podľa
bodov 1. až 3. tohto článku Zmluvy, a to predložením potvrdení od zamestnávateľov,
z ktorých musí vyplývať čas, počas ktorého Dlžník vykonával pedagogickú činnosť pre
daného zamestnávateľa a miera úväzku vyjadrená v percentách alebo zlomkom. Odpis
nie je možné vykonať, ak Dlžník nepreukáže Veriteľovi, že podmienky na vykonanie
odpisu splnil.

8.

Veriteľ, berúc do úvahy Dlžníkom oznámené prerušenia vo vykonávaní pedagogickej
činnosti, najneskôr v lehote do jedného mesiaca po tom ako uplynie predpokladaná
päťročná lehota vykonávania pedagogickej činnosti zo strany Dlžníka, počítaná od
poskytnutia Pôžičky, vyzve Dlžníka na predloženie dokladov preukazujúcich, že Dlžník
splnil podmienky vykonania odpisu podľa tohto článku Zmluvy. Ak Dlžník tieto doklady
v určenej lehote nepredloží, má sa za to, že podmienky na vykonanie odpisu Pôžičky
k určenému termínu nesplnil. Tým nie je dotknuté právo Dlžníka v budúcnosti preukázať
Veriteľovi splnenie podmienok na vykonanie odpisu a požiadať o vykonanie odpisu
Pôžičky, avšak Veriteľ nie je povinný zasielať Dlžníkovi ďalšiu výzvu na predloženie
dokladov. V tom prípade Veriteľ vykoná odpis Pôžičky až po tom, čo mu Dlžník doručí
písomnú žiadosť o vykonanie odpisu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie
podmienok na vykonanie odpisu.

9.

Odpis Pôžičky podľa tohto článku Zmluvy oznámi Veriteľ Dlžníkovi písomne. Vykonaním
odpisu Pôžičky sa znižuje nesplatený zostatok Pôžičky, pričom Dlžník v osobitnom
vyhlásení (čl. XVI bode 1) tejto Zmluvy vyberie, či sa vykonaním odpisu:
9.1.

výška mesačných splátok Pôžičky nemení alebo

9.2.

výška mesačných splátok Pôžičky zníži.

10. Ak Dlžník neurobí osobitné vyhlásenie v čl. XVI. bode 1. tejto Zmluvy, teda nevyberie
žiadnu z možností uvedených v bodoch 9.1. alebo 9.2. tohto článku alebo vyberie obe
možnosti súčasne, platí, že dlžník požadoval, aby sa vykonaním odpisu výška
mesačných splátok Pôžičky nemenila.

XI.
Osobitné ustanovenia
1.

Dlžník berie na vedomie, že mu Veriteľ neposkytne ďalšiu pôžičku počas:
1.1

obdobia, kedy je Dlžník v omeškaní so splácaním Pôžičky o viac ako dve splátky,

1.2

obdobia, kedy je Dlžník v omeškaní o viac ako dve splátky so splácaním pôžičiek,
ktoré mu v minulosti poskytol Veriteľ alebo jeho právny predchodca Pôžičkový fond
pre začínajúcich pedagógov na základe zmluvy o pôžičke alebo viacerých zmlúv
o pôžičke,

1.3

trvania závažného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dlžníka; za závažné porušenie
Zmluvy sa považujú skutočnosti uvedené v bodoch 15.1. až 15.3. čl. VII. Zmluvy.

2.

Dlžník tiež berie na vedomie a súhlasí, že Veriteľ mu v príslušnom kalendárnom roku
neposkytne ďalšiu Pôžičku.

3.

Dlžník berie na vedomie, že Veriteľ mu poskytne Pôžičku len do takej výšky, aby súčet
splátok všetkých pôžičiek poskytnutých Veriteľom pedagógovi nepresiahol jednu tretinu
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jeho čistého funkčného platu, služobného platu alebo doktorandského štipendia v
kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom pedagóg
podal poslednú žiadosť o pôžičku.
4.

Dlžník berie na vedomie, že pokiaľ je študentom doktorandského študijného programu
podľa bodu 3.3 čl. I. tejto Zmluvy, ktorý má s fondom uzatvorenú Zmluvu o pôžičke
podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. v platnom znení, nespĺňa podmienky na
uzatvorenie Zmluvy o pôžičke podľa § 10 a § 13a zákona č. 369/2012 Z. z. v platnom
znení. Študent doktorandského štúdia podľa bodu 3.3 čl. I. tejto Zmluvy alebo pedagóg,
ktorý v kalendárnom roku podal žiadosť o pôžičku podľa § 10 alebo § 13a zákona
č. 369/2012 Z. z. v platnom znení a žiadosť o pôžičku podľa § 14 zákona č. 369/2012
Z. z. v platnom znení, môže s Veriteľom uzavrieť zmluvu o pôžičke len na základe jednej
z doručených žiadostí.

XII.
Zabezpečenie pohľadávky
1.

Ak sa Dlžník dostane do omeškania s úhradou peňažného plnenia podľa tejto Zmluvy, je
povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške podľa platných právnych
predpisov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka Veriteľa z tejto Zmluvy musí byť
zabezpečená formou ručenia tretích osôb, ak kumulovaná suma všetkých pôžičiek
poskytnutých Veriteľom Dlžníkovi, vrátane Pôžičky poskytovanej na základe tejto
Zmluvy, prekročí 3.000 eur. Ak kumulovaná suma všetkých pôžičiek poskytnutých
Veriteľom Dlžníkovi, vrátane Pôžičky poskytovanej na základe tejto Zmluvy, neprekročí
3.000 eur a pohľadávka Veriteľa nie je zabezpečená formou ručenia, ustanovenia bodov
3. až 11. tohto článku Zmluvy sa na zmluvný vzťah medzi Dlžníkom a Veriteľom
založený touto Zmluvou nevzťahujú.

3.

Ručiteľ sa týmto zaväzuje, že uspokojí pohľadávku Veriteľa voči Dlžníkovi na vrátenie
Pôžičky podľa tejto Zmluvy, vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného
a sankcií, ak ju neuspokojí Dlžník, a to v celom rozsahu.

4.

Ručiteľ je povinný splniť ručením zabezpečené záväzky Dlžníka zo Zmluvy, ak ich
nesplní Dlžník, hoci ho na to Veriteľ písomne vyzve. Ručiteľ výslovne súhlasí s tým, že
podmienka zaslania písomnej výzvy Dlžníkovi bude splnená, ak zašle Veriteľ písomnú
výzvu na poslednú známu adresu Dlžníka alebo na poslednú známu e-mailovú adresu
Dlžníka. Za poslednú známu adresu Dlžníka a poslednú známu e-mailovú adresu
Dlžníka sa považuje adresa uvedená na prvej strane tejto Zmluvy alebo
korešpondenčná adresa (ak ju Dlžník uviedol), ak Dlžník neoznámi Veriteľovi ich zmenu
podľa čl. VI. tejto Zmluvy. Ručiteľ svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že bol
oboznámený s jej obsahom, s obsahom ručiteľského záväzku, ako aj so svojimi právami
a povinnosťami.

5.

Ručiteľ týmto vyhlasuje, že je osobou spôsobilou na právne úkony v plnom rozsahu
a zároveň osobou spôsobilou poskytnúť ručenie podľa bodu 1.2. a 1.3 čl. III. tejto
Zmluvy.

6.

Ručiteľovi vzniká povinnosť uspokojiť celu výšku nesplatenej pohľadávky Veriteľa podľa
tejto Zmluvy, vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií, namiesto
Dlžníka a to v lehote splatnosti najbližšej pravidelnej mesačnej splátky v prípade, ak
nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností vo vzťahu k Dlžníkovi a Dlžník:
6.1 sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
6.2 vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
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6.3 začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
6.4 bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie
alebo návrh na začatie iného podobného konania voči Dlžníkovi alebo jeho majetku;
6.5 dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu,
reštrukturalizačného správcu voči Dlžníkovi;
6.6 bude podaný voči Dlžníkovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné
podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
6.7 nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.
7.

Dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového
ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa spolu s potvrdením o príjme osoby, ktorá sa
má stať novým ručiteľom (podľa bodu 2 čl. III tejto Zmluvy), ako jej prílohou, ak nastane
ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností vo vzťahu k Ručiteľovi a Ručiteľ:
7.1 sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely
akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
7.2 vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
7.3 začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
7.4 bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie
alebo návrh na začatie iného podobného konania voči Ručiteľovi alebo jeho
majetku;
7.5 dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu,
reštrukturalizačného správcu voči Ručiteľovi;
7.6 bude podaný voči Ručiteľovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné
podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
7.7 nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť,
Po overení splnenia podmienok na ručenie podľa bodu 1.2. čl. III. tejto Zmluvy vypracuje
Veriteľ v dvoch rovnopisoch dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena v osobe
Ručiteľa. Obidva rovnopisy budú zaslané na podpis Dlžníkovi, ktorý je zároveň povinný
zabezpečiť aj podpis nového ručiteľa. Dodatok k Zmluve sa považuje za doručený
Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom. Podpis Dlžníka a nového ručiteľa na
dodatku k Zmluve musí byť úradne osvedčený. Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť dodatok k
Zmluve, t.j. doručiť Veriteľovi jeden rovnopis dodatku podpísaný Dlžníkom aj novým
Ručiteľom do 30 dní odo dňa doručenia Dodatku Dlžníkovi na podpis, inak dodatok
k Zmluve nebude platne uzatvorený a nebude sa na neho prihliadať.

8.

Veriteľ ručenie Ručiteľa podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy prijíma. Ručiteľ a Dlžník berú
na vedomie, že skutočnosti uvedené vo vyhlásení Ručiteľa podľa tohto článku sú pre
Veriteľa rozhodujúce pri prijatí ručenia.

9.

Dlžník môže písomne požiadať Veriteľa o zmenu v osobe ručiteľa, ktorý pôvodne
zabezpečoval Pôžičku poskytnutú Dlžníkovi na základe Zmluvy, zaslaním žiadosti
o zmenu ručiteľa spolu s potvrdením o príjme osoby, ktorá sa má stať novým ručiteľom
(podľa bodu 2. čl. III tejto Zmluvy), ako jej prílohou. Po overení splnenia podmienok na
ručenie podľa bodu 1.2. čl. III. tejto Zmluvy je Veriteľ oprávnený akceptovať zmenu
v osobe ručiteľa a v prípade súhlasu so zmenou ručiteľa vypracuje v dvoch rovnopisoch
dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena v osobe ručiteľa. Obidva rovnopisy
budú zaslané na podpis Dlžníkovi, ktorý je zároveň povinný zabezpečiť aj podpis nového
ručiteľa. Dodatok k Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho
odoslania Veriteľom. Podpis Dlžníka a nového ručiteľa na dodatku k Zmluve musí byť
úradne osvedčený. Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť dodatok k Zmluve, t.j. doručiť Veriteľovi
jeden rovnopis dodatku podpísaný Dlžníkom aj novým ručiteľom do 30 dní odo dňa
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doručenia Dodatku Dlžníkovi na podpis, inak dodatok k Zmluve nebude platne
uzatvorený a nebude sa na neho prihliadať.
10. V prípade smrti Ručiteľa je Dlžník povinný písomne oznámiť Veriteľovi túto skutočnosť do
30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa spolu
s potvrdením o príjme osoby, ktorá sa má stať novým ručiteľom (podľa bodu 2. čl. III tejto
Zmluvy), ako jej prílohou. Po overení splnenia podmienok na ručenie podľa bodu 1.2. čl.
III. tejto Zmluvy vypracuje Veriteľ v dvoch rovnopisoch dodatok k Zmluve, ktorého
predmetom bude zmena v osobe Ručiteľa. Obidva rovnopisy budú zaslané na podpis
Dlžníkovi, ktorý je zároveň povinný zabezpečiť aj podpis nového ručiteľa. Dodatok k
Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom.
Podpis Dlžníka a nového ručiteľa na dodatku k Zmluve musí byť úradne osvedčený.
Dlžník sa zaväzuje uzatvoriť dodatok k Zmluve, t.j. doručiť Veriteľovi jeden rovnopis
dodatku podpísaný Dlžníkom aj novým ručiteľom do 30 dní odo dňa doručenia Dodatku
Dlžníkovi na podpis, inak dodatok k Zmluve nebude platne uzatvorený a nebude sa na
neho prihliadať.
11. Ak Dlžník nesplní včas oznamovaciu povinnosť podľa bodu 7. alebo bodu 10. tohto
článku Zmluvy, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 150 eur za každý prípad porušenia samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty
nie je dotknutá povinnosť Dlžníka stanoviť osobu, ktorá ako nový ručiteľ prevezme
ručiteľský záväzok. Ak Dlžník nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým
ručiteľom spôsobom podľa bodu 7. alebo bodu 10. tohto článku Zmluvy, je Veriteľ
oprávnený postupovať podľa bodu 15. čl. VII. Zmluvy.

XIII.
Poistenie dlžnej čiastky
1.

Veriteľ má uzavretú s komerčnou poisťovňou (ďalej len „Poisťovňa“) poistnú zmluvu
o skupinovom poistení osôb na poistenie dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek.
Poistenie sa vzťahuje na prípad:
a) smrti poberateľa pôžičky (Dlžníka),
b) trvalých následkov Dlžníka spôsobených úrazom.

2.

Do poistného vzťahu s Poisťovňou – poistiteľom vstupuje Veriteľ ako poistník
a poistenou osobou je poberateľ pôžičky (Dlžník), ktorému bola pôžička poskytnutá na
základe Zmluvy. Poistenie začína dňom poskytnutia Pôžičky zo strany Veriteľa Dlžníkovi
na základe Zmluvy.

3.

Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi náklady, ktoré Veriteľovi vznikli v súvislosti
s platením poistného za Dlžníka v rámci skupinového poistenia podľa bodu 1. tohto
článku Zmluvy, a to vo výške podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy. Náklady na prvé
poistné za obdobie od poskytnutia Pôžičky do konca kalendárneho roka, v ktorom bola
Pôžička poskytnutá, budú pripísané na ťarchu účtu Dlžníka bezprostredne po poskytnutí
Pôžičky. Náklady na poistné na ďalšie obdobia sa budú pripisovať na ťarchu účtu
Dlžníka raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok, až do splatenia celého
dlhu Dlžníka. Náklady na poistné sa budú pripočítavať k istine poskytnutej Pôžičky,
pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako Pôžička.
Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi náklady na poistné účtované na ťarchu jeho účtu
spôsobom a v lehotách splatnosti Pôžičky podľa článku VII. tejto Zmluvy ako súčasť
Pôžičky. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné, ktoré už bolo zaúčtované na ťarchu účtu
Dlžníka, resp. jeho časť sa Dlžníkovi nevracia ani v prípade, ak v priebehu kalendárneho
roka dôjde k splateniu celého dlhu Dlžníka.
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4.

Dlžník berie na vedomie, že celú agendu za poisteného – Dlžníka zabezpečuje Veriteľ z
dôvodu, že ide o skupinovú poistnú zmluvu.

5.

Poistné je stanovené vo výške 2,5 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti
poberateľa pôžičky (Dlžníka) a 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre
prípad trvalých následkov Dlžníka spôsobených úrazom. Poistná suma je stanovená
vždy ku dňu poukázania Pôžičky na účet Dlžníka a ďalej ročne k 1. januáru podľa
aktuálnej dlžnej čiastky Pôžičky.

6.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a Osobitné poistné podmienky pre
pripoistenie týkajúce sa skupinového poistenia podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy sú
zverejnené na webovom sídle Veriteľa (www.fnpv.sk) a Dlžník podpísaním tejto Zmluvy
potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

XIV.
Komunikácia a doručovanie
1.

Dlžník svojim podpisom na tejto Zmluve súhlasí s elektronickou formou komunikácie
a zasielaním správ od Veriteľa na e-mailovú adresu uvedenú na prvej strane tejto
Zmluvy, je oprávnený komunikovať s Veriteľom elektronickou formou, ak v tejto Zmluve
nie je výslovne uvedené inak a zároveň sa zaväzuje akceptovať elektronickú formu
komunikácie zo strany Veriteľa voči Dlžníkovi, pričom obsah správy zaslanej Veriteľom
Dlžníkovi elektronickou formou je pre Dlžníka záväzný. Dlžník je povinný oznámiť
Veriteľovi e-mailovú adresu, ktorú bude Veriteľ využívať na komunikáciu s Dlžníkom. Emailová adresa Dlžníka uvedená na prvej strane tejto Zmluvy je pre Veriteľa záväzná
a považuje sa za poslednú známu adresu, pokiaľ Dlžník neoznámi Veriteľovi jej zmenu.
Správa zaslaná Veriteľom elektronickou formou na poslednú známu e-mailovú adresu
Dlžníka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bude Veriteľovi oznámené, že
predmetnú správu nie je možné na zadanú e-mailovú adresu z akéhokoľvek dôvodu
doručiť. Dokumenty doručované elektronickou formou budú Dlžníkovi zaslané na jeho
požiadanie aj poštou. Dlžník berie na vedomie a súhlasí, že zaslanie akéhokoľvek
dokumentu na jeho požiadanie, je spoplatnené podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že každá výzva na jednorazové vrátenie Pôžičky, ako aj
oznámenie o zmene výšky mesačných splátok v prípadoch predpokladaných touto
Zmluvou budú Dlžníkovi zasielané vždy poštou.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Veriteľ v minulosti poskytol Dlžníkovi aj inú pôžičku,
budú sa aj na komunikáciu a doručovanie písomností ohľadom tejto pôžičky vzťahovať
ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve.

4.

Žiadosť o osobitný odklad splátok podľa čl. IX. Zmluvy je Dlžník povinný zaslať Veriteľovi
v origináli tak, aby táto žiadosť obsahovala vlastnoručný podpis Dlžníka alebo jeho
zástupcu.

5.

Doklady alebo potvrdenia, ktorých predloženie sa od Dlžníka požaduje v podľa čl. VI.
body 2. a 3. a podľa čl. X. tejto Zmluvy alebo podľa pokynu Veriteľa, musia byť
Veriteľovi predložené ako originál, osvedčená kópia alebo listina vzniknutá zaručenou
konverziou dokladu alebo potvrdenia.

6.

Na oznamovanie ostatných skutočností a predkladanie potvrdení o týchto
skutočnostiach môže Dlžník použiť aj elektronickú formu komunikácie s Veriteľom.

7.

V prípade iného ako elektronického doručovania písomností sa zmluvné strany dohodli,
že písomnosti sa budú Dlžníkovi doručovať ako písomná zásielka na poslednú známu
adresu, za ktorú sa považuje adresa uvedená na prvej strane tejto Zmluvy, alebo
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korešpondenčná adresa, ak ju Dlžník uviedol, pokiaľ Dlžník neoznámi Veriteľovi ich
zmenu podľa čl. VI. tejto Zmluvy.
8.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa Dlžníkovi doručovaná písomná zásielka
z akéhokoľvek dôvodu vráti Veriteľovi, bude sa považovať deň jej vrátenia Veriteľovi za
deň jej doručenia Dlžníkovi, i keď sa Dlžník o doručení nedozvie, ak v tejto Zmluve nie je
uvedené inak.

XV.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, t.j. na dobu
poukázania Pôžičky na účet Dlžníka, osobitného odkladu splátok a splácania Pôžičky
s príslušenstvom.

2.

Akékoľvek vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia v častiach neupravených touto
Zmluvou príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami
alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť
ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia
zmieru v spornej otázke. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto
Zmluvy budú riešené pred príslušnými slovenskými súdmi podľa zákona č. 160/2015
Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení, ktorých výlučnú právomoc týmto
dojednaním zakladajú.

3.

Zmluvu možno zrušiť, zmeniť a dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných Veriteľom aj Dlžníkom.

4.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis pre
Veriteľa a jeden rovnopis pre Dlžníka.

5.

Podpisy Dlžníka a Ručiteľa (ak sa ručenie vyžaduje) na tejto Zmluve musia byť úradne
osvedčené.

6.

Dlžník berie na vedomie, že Veriteľ spracúva osobné údaje Dlžníka v súlade
s podmienkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej
len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“), najmä: (i) spracúva a využíva osobné údaje Dlžníka, (ii)
poskytuje a sprístupňuje osobné údaje Dlžníka na účely spracúvania tretím osobám
vyskytujúcim sa v súvislosti s poskytovaním pôžičky a služieb s nimi poskytovanými, (iii)
získava osobné údaje Dlžníka nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov na nosič informácií,
(iv) zverejňuje na svojom webovom sídle meno a priezvisko Dlžníka spolu s dlžnou
sumou, lehotou splatnosti a dátumom poukázania pôžičky na účet Dlžníka.

7.

Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentom označeným ako „Informácie
o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Veriteľa www.fnpv.sk, čím sú mu poskytnuté informácie ako dotknutej osobe v zmysle GDPR
a Zákona o ochrane osobných údajov; pričom osobné údaje Dlžníka sú spracúvané za
účelom poskytnutia pôžičky v súlade so zákonom č. 396/2012 Z.z.

8.

Ak sa ručenie vyžaduje, Ručiteľ berie na vedomie, že Veriteľ spracúva osobné údaje
Ručiteľa v súlade s podmienkami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, najmä:
(i) spracúvava a využíva osobné údaje Ručiteľa, (ii) poskytuje a sprístupňuje osobné
údaje Ručiteľa na účely spracúvania tretím osobám vyskytujúcim sa v súvislosti s
poskytovaním pôžičky a služieb s nimi poskytovanými, (iii) získava osobné údaje
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Ručiteľa nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj kopírovaním, skenovaním
alebo iným zaznamenávaním dokladov na nosič informácií.
9.

Ručiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentom označeným ako „Informácie
o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Veriteľa www.fnpv.sk, čím sú mu poskytnuté informácie ako dotknutej osobe v zmysle GDPR
a Zákona o ochrane osobných údajov; pričom osobné údaje Ručiteľa sú spracúvané za
účelom poskytnutia ručenia za pôžičku poskytnutú v prospech Dlžníka v súlade so
zákonom č. 396/2012 Z.z.

10. Zmluva musí byť Dlžníkom a Ručiteľom (ak sa ručenie vyžaduje) podpísaná a doručená
Veriteľovi v lehote, ktorú Veriteľ určil v oznámení, ktoré sa zasiela spolu so Zmluvou
Dlžníkovi, inak je neplatná. Na základe Zmluvy, ktorá bude Veriteľovi doručená po
uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, nemôže byť Dlžníkovi poskytnutá Pôžička.
11. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv, ak k doručeniu podpísanej Zmluvy Veriteľovi došlo v lehote podľa bodu
10. tohto článku Zmluvy.
XVI.
Osobitné vyhlásenia
9.

Vyhlásenie Dlžníka k odpisu podľa článku X. bodu 10):

Požadujem, aby sa mi v prípade vykonania odpisu Pôžičky (vyberte jednu z možností):
výška mesačných splátok Pôžičky nemenila
výška mesačných splátok Pôžičky znížila

(podpisy zmluvných strán pokračujú na nasledujúcej strane)
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Podpis Dlžníka:

Miesto pre úradné osvedčenie podpisu Dlžníka:

Podpis Ručiteľa:

Miesto pre úradné osvedčenie podpisu Ručiteľa:

Podpis Veriteľa:
V Bratislave dňa
PhDr. Pavol Kučmáš
riaditeľ
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